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»موديز« تخفض تصنيف اليونان إلى »سي«.. ومعدالت بطالة إسبانيا ملستوى قياسي
البناء بنس���بة 2% لكل منهما 
الش���هر املاضي مقارنة  خالل 
بشهر يناير الذي سبقه، فيما 
ش���هدت معدالت البطالة منوا 
ق���دره 7.3% في قطاع الزراعة 

و1.9% في قطاع الصناعة.
وكان قانون اصالح سوق 
العمل ال���ذي اتخذته احلكومة 
االسبانية مطلع الشهر املاضي 
قد اثار غضب الشعب االسباني 
الذي خرج في مظاهرات حاشدة 
في 57 مدينة اسبانية احتجاجا 
على الق���رار معتبرين ان من 
العمال  شأنه تسهيل تسريح 
واملوظفني وهض���م حقوقهم 

واقتطاع رواتبهم.

في معدالت البطالة املس���جلة 
خالل الشهر املاضي يبرر بشكل 
الى  »واضح« جلوء احلكومة 
اتخاذ قرار اصالح سوق العمل 

في الفترة االخيرة.
واعتبرت هيدالغو ان قانون 
اصالح س���وق العم���ل قانون 
»متكامل ومتوازن« من شأنه 
خفض معدالت البطالة العالية 
وحتفي���ز توفير وظائف عمل 
جدي���دة في بل���د يعاني اعلى 
البطال���ة في االحتاد  معدالت 

االوروبي.
واوضحت ان معدالت البطالة 
منت في جميع القطاعات والسيما 
قطاع اخلدمات والسياحة وقطاع 

ان 112 الف مواطن سجلوا في 
مكات���ب دائرة التوظيف العام 
في ش���هر فبراي���ر املاضي ما 
ميثل ارتفاعا قدره 2.4% مقارنة 
بشهر يناير الذي سبقه و%9.6 
مقارنة بالشهر نفسه من العام 

املاضي.
واوض���ح البيان ان ش���هر 
فبراير املاضي يعد السابع على 
التوالي من االرتفاع بعد ان كان 
اكثر من 177 الف مواطن فقدوا 

اعمالهم في يناير املاضي.
الدولة  وش���ددت وزي���رة 
لشؤون العمل انغراثيا هيدالغو 
في تصريح صحافي تعقيبا على 
هذه االرقام ان االرتفاع الكبير 

وش���طبت مصارف أوروبا 
الباليني من اليورو من السندات 
والقروض احلكومية اليونانية. 
إليه  اتفاق توصلت  ومبوجب 
أثينا مع دائنيها مؤخرا ستحسم 
74% م���ن مس���تحقات حملة 

السندات.
م���ن جهة اخ���رى، اظهرت 
ارتفاع  بيانات رسمية نشرت 
عدد العاطلني ع���ن العمل في 
اسبانيا مع نهاية شهر فبراير 
املاضي الى 4.7 ماليني نس���مة 
محققا اعلى مستوياته املسجلة 

منذ عام 1996.
وقالت وزارة العمل والضمان 
االجتماعي االسبانية في بيان 

تبادل الدي���ون التي تقترحها 
احلكومة اليونانية لدائنيها من 
القطاع اخلاص، والتي يعتبر 
جناحه���ا ضروريا للس���ماح 
»بإعطاء أثينا مس���اعدة مالية 
إضافية ملنطقة اليورو«، ستعني 
»تخلفا عن سداد« سندات الدين 

العام اليوناني.
وتسببت أزمة ديون اليونان 
في سلسلة من اخلسائر الفادحة 
للقطاع املصرف���ي األوروبي، 
وكشف عدد من أكبر املصارف 
األوربية في فرنس���ا وأملانيا 
وبريطانيا وبلجيكا عن خسائر 
بالباليني من اليورو جراء خفض 

قيمة قروض يونانية.

خفض���ت وكال���ة مودي���ز 
األميركي���ة للتصني���ف املالي 
تصنيف اليونان من »سي ايه« 

إلى »سي«.
وأك���دت »مودي���ز« أن هذا 
القرار جاء بع���د إطالق خطة 
إع���ادة هيكل���ة الدي���ن العام 
اليوناني، الذي من املتوقع أن 
يترجم بخسارة أكثر من %70 
للمستثمرين الذين سيكتتبون 

في هذه العملية.
الوكالة تصنيف  وتعط���ي 
»سي« للدائنني الذين تعتبرهم 
على شفير التخلف عن سداد 

ديونهم.
وأوضحت موديز أن عملية 

S2 بيتك«: 10 فائزين بجهاز سامسونغ«
 في املسابقة الوطنية

»VIVA« رعت مبادرة احلفاظ على البيئة

»جنرال موتورز« تعلق إنتاج سيارتها الكهربائية 
شيفروليه فولت بسبب تباطؤ املبيعات

ديترويت � د.ب.أ: أكد متحدث باس���م مجموعة 
جنرال موتورز األميركية للسيارات اعتزام املجموعة 
تعليق إنتاج سيارتها الكهربائية شيفروليه فولت 

ملدة خمسة أسابيع بسبب تباطؤ املبيعات.
ووفقا لبيان الشركة، فإن من املنتظر أن يتم تعليق 
اإلنتاج في مصنع هامترامك في والية ميتشغني في 
الفترة بني 19 اجلاري و23 ابريل املقبل، ويؤثر القرار 

على 1300 عامل.
وكانت حركة بيع السيارة شيفروليه فولت سجلت 
تباطؤا بس���بب حادث نشوب نيران في إحدى هذه 
السيارات جراء اش���تعال بطارية ايونات الليثيوم 

املشغلة للمحرك الكهربي.
وفي أعقاب احلادث، قامت جنرال موتورز بإدخال 

حتس���ينات على املنطقة احمليطة ببطارية أيونات 
الليثيوم من بدن الس���يارة كما أدخلت حتسينات 

على نظام التبريد بالسيارة الهجني.
وكانت جنرال موتورز باعت العام املاضي نحو 
7700 قطعة من شيفروليه فولت في حني أنها كانت 

تخطط لبيع عشرة آالف سيارة.
وفي العام احلالي، كانت جنرال موتورز تخطط 
إلنتاج 60 ألف س���يارة من هذا النوع منها 45 ألفا 
للسوق احمللية في الواليات املتحدة لكن مبيعاتها خالل 

أول شهرين من هذا العام لم تتعد 1600 سيارة.
ويعتمد دفع الس���يارة فولت على محرك كهربي 
كما أنها مزودة مبحرك احتراق ميكنه شحن بطارية 

احملرك الكهربي عند احلاجة.

بني اجلمهور و»بيتك«.
وقد فاز في السحب كل من: 
سالم شاكر رجب، شيماء أحمد 
ناصر، مش���عل عبداهلل عماش، 
فارس سعود عبدالرحمن، خالد 
عبداهلل الصولة، سميرة عبداهلل 
املاج���د، عبداهلل أحم���د فتحي، 
وائل علي الوكيل، سعاد صالح 

العيسى، بدرية طالل املهيني.
أن  إل���ى  وأش���ار توفيق���ي 
الفائزين بإمكانهم مراجعة إدارة 
العامة في  التسويق والعالقات 
املبنى الرئيس���ي م���ع إحضار 
البطاقة املدنية األصلية لتسلم 
اجلائزة، وذلك خالل ش���هر من 

إعالن أسمائهم.
وبني أن ه���ذه الفعالية تأتي 
مكملة النش���طة أخ���رى نظمها 
»بيت���ك« خالل فبراير من بينها 
هدية مالية يتم منحها لكل مولود 
كويتي في يومي 25 و26 فبراير 
من هذا العام مببلغ مائة دينار 
احتفاء بذكرى يومي االستقالل 
والتحرير، وكذلك مشاركته في 
رعاية عدد من الندوات التوعوية 
التي مت تنظيمها خالل هذا الشهر 
وأبرزها الندوات الدينية في »ليالي 
فبراير« وذلك مبا يتفق مع رؤيته 
كمؤسسة مالية تعمل وفق أحكام 
الشريعة السمحة، وساهمت هذه 
الندوات في إضفاء اجلانب العلمي 
مع اجلانب التوعوي للجمهور، 
وهذه املشاركة ل� »بيتك« للعام 

الثاني على التوالي.

مطلوبا وملحا.
وتؤكد VIVA بهذه املناسبة أن 
مشاركتها بهذا احلدث هو جزء من 
مسؤوليتها االجتماعية وتأمل بأن 
ينتج هذا احلدث الحقا اهتماما 
ووعيا جماهيريا واسعا، ما يؤدي 
إل���ى حماية امل���وارد الطبيعية 

والبيئة التي نعيش فيها.

التصنيفات السيادية للمنطقة على 
املدى القصير إلى املتوسط.

ومن بني العوامل األخرى التي 
تدعم التصنيفات السيادية لدول 
مجلس التعاون اخلليجي ارتباط 
معظم عمالت املنطقة بالدوالر، األمر 
الذي يؤدي إلى اس���تقرار أسعار 

الصرف نسبيا.
ويدعم اس���تمرار هذه النظرة 
على املدى الطويل وصول التضخم 
إلى املعدالت املعتدلة، باإلضافة إلى 
النمو في القطاع غير النفطي مما 
يقلص م���ن تداعيات التذبذب في 

أسعار النفط.
غير أن املنطق���ة تظل عرضة 
النخفاض أس���عار النفط والغاز، 
حيث ان تراجع النفط إلى ما دون 
80 دوالرا للبرميل ميكن أن يفرض 
قي���ودا مالية على بع���ض الدول 
ويدفعها إلى تقليص اإلنفاق العام 
أو اللجوء إلى سحب بعض األرصدة 
م���ن صناديق الثروة الس���يادية 
للمحافظة على مستويات اإلنفاق 

حسب اخلطط املوضوعة.
وتشير تقديرات معهد التمويل 
الدول���ي إلى أن نقطة التعادل بني 
العائ���دات والنفقات ف���ي كل من 
اململكة العربية السعودية واإلمارات 
العربية املتحدة كانت أعلى قليال 
م���ن 80 دوالرا للبرمي���ل في عام 
2011، لكن من املتوقع أن تس���تمر 
أسعار النفط أعلى بدرجة كبيرة 
من مس���توى 80 دوالرا للبرميل 
وبالتالي من املستبعد أن تفرض 
أسعار النفط صعوبات مالية في 

املستقبل القريب.

وأشار توفيقي في تصريح 
صحاف���ي خالل الس���حب الذي 
حض���ره ممث���ل وزارة التجارة 
والصناعة عبدالعزيز أشكناني، 
وأعل���ن في���ه عن ف���وز 10 من 
املش���اركني في مسابقة بجائزة 
جه���از سامس���ونغ S2، إلى أن 
التي أطلقها »بيتك«  املس���ابقة 
متزامنة مع ذكرى االس���تقالل 
والتحرير للس���نة الثانية على 
التوالي، استهدفت تعزيز اجلانب 
أفراد املجتمع  املعرفي وحتفيز 
على االطالع والدراية الش���املة 
باملعلومات األساسية عن الكويت 
من حي���ث التاريخ واجلغرافيا، 
»وق���د اكد االقب���ال الكبير على 
املشاركة في املسابقة وهذا العدد 
الكبير من املشاركني على اهمية 
املسابقة والتفاعل الكبير والثقة 

خالل ساعة كاملة واحدة، بإطفاء 
فيها األض���واء في كل مكان عام 
أو خاص، كمشهد رمزي جماعي 
يعبر عن احلفاظ على البيئة، من 
خالل توفي���ر الطاقة، وتخفيف 
الضغط على الشبكة الكهربائية، 
مبا يعكس وعي الناس مبخاطر 
التل���وث نتيجة انبع���اث ثاني 
أكسيد الكربون وامليثان ومركبات 
إلى  الكربون والفل���ور، إضافة 
تق���دمي فعاليات كثي���رة أخرى 
وبرامج متنوعة حلماية البيئة 
تطال العديد من املجاالت مبشاركة 
مجتمعية خالق���ة ومبتكرة، ما 
ينت���ج عنه وع���ي بيئي أصبح 

ق���ال مدير إدارة التس���ويق 
والعالقات العامة بالوكالة سعيد 
توفيقي ان املسابقة الوطنية التي 
نظمها »بيتك« خالل الفترة من 
19 الى 28 فبراير شهدت مشاركة 
واسعة حيث بلغ عدد املشاركني 
أكثر من 30 ألفا، مشيرا الى انها 
أتيحت جلميع املواطنني واملقيمني 
فوق 13 س���نة، من خالل رابط 
خاص عل���ى املوقع االلكتروني 
www.kfh.com مع تخصيص فائز 

واحد لكل يوم.

اعلن���ت ش���ركة االتصاالت 
ان���ه انطالقا   VIVA الكويتي���ة
من اس���تراتيجيتها املجتمعية 
واهتمامها باحلفاظ على البيئة، 
وحرصا منها على دعم األنشطة 
التنموية واملشاركة فيها، فإنها 
تقوم برعاية أول مبادرة بيئية 
من نوعه���ا للحفاظ على البيئة 
في البالد حتت عنوان: »البيئة 
في فبراير« ملا تعكسه من الوجه 
املشرق لدولة الكويت من جانب 
اهتمامها باحلف���اظ على البيئة 

واملوارد الطبيعية.
وكان���ت املبادرة التي أقيمت 
بالتزامن مع العيد الوطني ويوم 
التحرير بتاريخ ال� 27 من شهر 
فبراير املاضي، قد نظمت بالتعاون 
مع معهد الكويت لألبحاث العلمية 

لتعزيز الثقافة البيئية.
وقالت VIVA في بيان صحافي 
ان هذه املبادرة التي تقدمت بها 
الباحثة في معهد الكويت لألبحاث 
العلمية د.نورة اجلندل وتبناها 
املعهد، تهدف إلى ترسيخ حالة 
وطنية ش���املة، حيث تضامن 
الكويت، واملقيمون فيها،  أبناء 

احمللي اإلجمالي خالل نفس الفترة 
نتيجة الرتفاع عائدات التصدير.

ويتم حتوي���ل الفوائض التي 
ال يت���م اس���تثماراها محلي���ا إلى 
دعم احتياط���ي النقد األجنبي أو 
صناديق الثروة السيادية، والتي 
تتولى استثمار هذه الفوائض على 
املس���توى العاملي في إطار جهود 
تنويع الدخل القومي وحفظ الثروة 

لألجيال القادمة.
ونظرا للتوقعات باس���تمرار 
النفط والغاز في منطقة  مخزون 
مجل���س التع���اون اخلليجي ملدة 
طويلة فمن املتوقع استقرار األسس 
االقتصادية في املنطقة خالل املرحلة 
املقبلة. وتتوقع »QNB كابيتال« أن 
تستمر أسعار النفط عند مستويات 
مرتفعة خ���الل عامي 2012 و2013 
لتصل إلى متوس���ط 108 دوالرات 
للبرميل، مما سيؤدي إلى ارتفاع 
األص���ول اخلارجية لدول املنطقة 
وبالتال���ي من املتوقع اس���تقرار 

ان  كابيت���ال«   QNB« قال���ت
التصنيفات السيادية لدول مجلس 
التعاون اخلليجي ارتفعت لتصبح 
ضمن أفضل الدرجات االستثمارية 
بجانب أغلب تصنيفات االقتصادات 

املتقدمة حول العالم.
وأوضحت »QNB كابيتال« في 
تقرير صادر عنها أن قطر والكويت 
واإلمارات العربية املتحدة حصلت 
جميعها على أعلى التصنيفات من 
كبرى مؤسسات التصنيف العاملية. 
ويعود التصنيف السيادي املتميز 
ف���ي املنطقة إلى األس���س القوية 
لالقتصاد الكلي، حيث ان االرتفاع 
الكبير في أس���عار النفط مؤخرا 
وفر للحكومات في املنطقة فوائض 
نقدية كبيرة بلغت 9.2% من الناجت 
احمللي اإلجمالي خالل الفترة بني 
عام���ي 2007 و2011، فض���ال عن 
العام،  الدين  انخفاض مستويات 
كما أن الفائض في احلساب اجلاري 
لدول املنطقة بلغ 16.8% من الناجت 

توفيقي مع ممثل وزارة التجارة خالل إعالن الفائزين

قطر والكويت واإلمارات العربية املتحدة في املقدمة

»QNB« كابيتال: التصنيفات السيادية لدول 
اخلليج تقترب من تصنيفات االقتصادات املتقدمة

»كافيو«: مكاسب محدودة في األسواق العاملية
قال التقرير االسبوعي لشركة كافيو للوساطة 
املالية ان األس���هم في األس���واق العاملية كافحت 
لتتح���ول إلى االرتفاع يوم اجلمعة املاضي، حيث 
كانت املكاسب محدودة مع إقبال املستثمرين على 
أخذ استراحة بعد الصعود القوي يوم اخلميس، 
وكافح مؤشر داو جونز الصناعي لالرتفاع لألعلى 

بعد إغالق مرتفع في اجللسة السابقة.
وتذب���ذب كل من »س���تاندرد آند ب���ورز 500« 
و»ناسداك«، كما يجري تداول كل من مؤشري داو 

جونز وناس���داك بأقل من االرتفاعات التي حققت 
في وقت سابق من االسبوع حيث أنهى مؤشر داو 
جون���ز تداوالته فوق ال���� 13000 في يوم الثالثاء 
للمرة األولى منذ مايو 2008، في حني أن مؤش���ر 
ناسداك عبر لفترة وجيزة مستوى ال� 3000 يوم 
االربعاء للمرة األولى منذ ديسمبر 2000، وارتفعت 
أسهم ش���ركة YELP بأكثر من 60% في أول ظهور 
لها في السوق بعد االكتتاب العام بسعر 15 دوالرا 

للسهم الواحد.

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عبدالوهاب أحمد الزبيد وإخوانه
لـــوفـــــــاة �ملغفـــــور لــه بـــــاإذن �هلل تعـالــــى 

عبداحلميـد اأحمـد الزبيـد

تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

قام بنك الكويت الدولي باملش����اركة في االحتفاالت 
التي أقامتها روضة العطاء من مدارس التربية اخلاصة 
مبناسبة العيد الوطني ويوم التحرير، حيث تواجدت 
ش����خصية »حبوب« شخصية حساب األطفال في بنك 
الكويت الدولي، باالحتفالية التي أقيمت بهاتني املناسبتني 
الوطنيتني مع طلبة الروضة من ذوي االحتياجات اخلاصة 
بحضور مديرة الروضة فريدة العجمي ومجموعة من 

املعلمات وأولياء األمور.
وفي هذا الصدد، قال مدير التسويق في البنك طارق 
العجالن: »إن مش����اركة »حبوب« ف����ي هذه االحتفالية 
تكرس اهتمام بنك الكويت الدولي باملساهمة في إجناح 
املناسبات الوطنية بشكل خاص واملجتمعية على وجه 
العموم السيما مع فئة ذوي االحتياجات اخلاصة«، مشيرا 
ال����ى التعاون الكبير الذي يبديه »الدولي« مع مختلف 

مؤسسات الدولة العامة واخلاصة في هذا املجال.

أعلن البنك األهلي املتحد عن اجرائه في التاسع 
والعشرين من فبراير املاضي السحب الشهري جلائزة 
راتب مدى احلياة بقيمة 250 ألف دينار، حيث ربح 
اجلائزة الشهرية بقيمة 250 الف دينار الفائز صالح 

فرج شمالن.
ويس���اعد برنامج احلصاد اإلس���المي من البنك 
األهلي املتحد على تلبية طموحات عمالئه وحتقيق 
أحالمهم وذلك من خالل تقدميه 28 جائزة أسبوعية 
تبلغ قيمتها 100.000 دينار كل أسبوع وذلك لثالثة 
أسابيع متتالية من الشهر، فضال عن اجلائزة الكبرى 
في األس���بوع الرابع من الش���هر التي تقدم لعمالء 
املتحد الفائزين راتب مدى احلياة، وهو ما يزيد من 
اإلقبال على حساب التوفير االستثماري )احلصاد 
اإلس���المي( والذي يجمع بني توافقه مع الش���ريعة 

اإلسالمية وجاذبيته للعمالء.

لندن � د.ب.أ: أعلنت شركة النفط البريطانية العمالقة 
بريتش بتروليوم )بي پي( ع����ن التوصل التفاق مع 
املدعني )أفرادا وشركات( املتضررين من كارثة التسرب 
النفطي الكبير التي وقعت في خليج املكسيك في ربيع 

العام قبل املاضي.
ومبوج����ب االتفاق الذي توصلت إليه )بي پي( مع 
جلن����ة توجيه متثل مصالح اآلف املدعني من صيادين 
ورجال أعمال، س����تدفع الش����ركة للمدعني تعويضات 

بقيمة 7.8 مليارات دوالر.
وم����ن املنتظر أن يتم دفع ه����ذه التعويضات وفقا 
ملا تقوله )بي پي( من صندوق أنش����أته الشركة لهذا 

الغرض ويبلغ رأسماله 20 مليار دوالر.
وقال رئيس الشركة بوب دودلي: »من البداية عززت 
الشركة جهودها لتحقيق التزاماتنا للسكان في منطقة 
ساحل اخلليج وعملنا جاهدين لتحقيق ذلك االلتزام 
منذ نحو عامني«. وأضاف أن التسوية املقترحة متثل 
»تقدما كبيرا نحو تسوية قضايا من حادث ديبووتر 
هوريزون إلى املس����اهمة باملزيد في جهود االنتعاش 

االقتصادي والبيئي على طول ساحل اخلليج«.
وقالت الش����ركة إن االتفاق س����يفيد نحو 100 ألف 
صياد وس����اكن محلي وعام����ل نظافة، الذين تضررت 

سبل معيشتهم أو صحتهم نتيجة للكارثة.
وكانت منصة احلفر »ديبووتر هوريزون« انهارت 
ف����ي أبريل 2010 األمر الذي أدى إلى مقتل 11 ش����خصا 
وأعقب ذلك تسربا نفطيا كبيرا تراوح بني 4 و5 ماليني 
برمي����ل نفط إلى مياه البحر لتواجه الواليات املتحدة 

أسوأ كارثة تسرب نفطي بحري في تاريخها.

»حبوب« خالل احتفالية روضة األمل باألعياد الوطنية 

»الدولي«: مشاركة فاعلة 
لـ »حبوب« في احتفاالت 

»التربية اخلاصة« باألعياد الوطنية

صالح شمالن يفوز براتب 
مدى احلياة من »املتحد«

اتفاق تدفع مبوجبه »بريتش 
بتروليوم« 7.8 مليارات دوالر 

ملتضرري كارثة خليج املكسيك
التصنيف السيادي طويل األجل

فيتشموديزستاندردز آند بورزالدولة
غير مصنفAAAa2قطر

AAAa2AAالكويت
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BBBBaa1BBالبحرين
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AAAAaaAAAسنغافورة
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املصدر: ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش وحتليل QNB كابيتال


